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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ, MOKYTOJŲ BEI TĖVŲ STEAM KŪRYBINIO PROJEKTO 

,,ŽALIUOJANTI LIETUVA“ NUOSTATAI 

 

     „Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūta kalnai žaliuoja...“- taip gražiai atsiliepė 

apie savo gimtinę, beveik prieš šimtą metų, lietuvių poetas Maironis. Gamta Lietuvoje yra žalia, 

kupina gyvybės, šurmulio, nuolatinio metų ciklo, tačiau ji kenčia dėl žmogaus veiklos. Šio projekto 

siekis – supažindinti ikimokyklinio amžiaus vaikus su tvariu naudojimu, kaip tausoti ir puoselėti 

teikiamus gamtos turtus, kaip svarbu turėti neribotą, švarų geriamąjį vandenį. kaip lietuvių senosios 

žemdirbystės tradicijos įtakodavo pasėlių atsinaujinimą, kaip atsodinamos miškų kirtavietės. Savo 

kūrybiniais STEAM darbais padėkokime Lietuvai už nuostabią gamtą ir kartu puoselėkime 

žaliuojančią aplinką 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM kūrybinio projekto 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo 

sąlygas. 



2. Projektas skirtas  Lietuvos valstybės šventinėms dienoms sausio – vasario mėn. paminėti. 

3. Projektą organizuoja Vilniaus l/d ,,Saulėgrąža“ (Taikos g. 31, LT-05261, tel. 8(5) 247 41 82, 

rastine@saulegraza.vilnius.lm.lt), vyresnioji mokytoja Zita Paliulytė. 

4. Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Tučkuvienė. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – pažinti savo šalį, puoselėti tradicines vertybes, ugdyti vaikų kūrybiškumą, pasitelkiant 

STEAM veiklas bei skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių 

socialinę bendrystę. 

6.  Uždaviniai: 

6.1. Ugdyti pilietiškumą, plėtoti tradicijų puoselėjimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. 

6.2. Skatinti pažinti Lietuvos gamtinius ypatumus ir geografiją, palaikyti tvarų naudojimą. 

6.3. Kūrybiškai plėtoti ugdytinių gebėjimus STEAM ugdymo(si) veiklose. 

6.4. STEAM metodais skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

Lietuvos ugdymo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

7. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenių nariai (ugdytiniai, tėvai, mokytojai). Dalyvių skaičius iš vienos institucijos 

neribojamas. 

 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Kūrybinis projektas „Žaliuojanti Lietuva“ organizuojamas 2023 m. sausio 18 - vasario  27 d. 

Dalyviai per STEAM veiklas, pasiriktomis priemonėmis, kuria žaliuojančios Lietuvos gamtinį 

motyvą (tai gali būti bendras maketas, bendras piešinys, bendra kūrybiška fotonuotrauka ar grupės 

darbų paroda).  Darbų atlikimo technika - įvairi. 

9. Projekto dalyviai jungiasi į facebook paskyros grupę ,,STEAM projektas Žaliuojanti Lietuva“. 

Nuo 2023 m. sausio 18 d. iki vasario 27 d. dalinasi savo veiklų nuotraukomis, ar nuotraukų 

koliažais virtualioje facebook paskyros grupėje ,,STEAM projektas Žaliuojanti Lietuva“: 

https://www.facebook.com/groups/888684852513808 
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10. Darbų nuotraukos turi atitikti projekto nuostatus. Visi įkelti darbai į uždarą facebook grupę bus 

tvirtinami organizatorių. Neatitikus projekto nuostatų, įrašai nebus tvirtinami ir skelbiami. 

Pasibaigus projekto terminui, nuotraukų prašome nebekelti į uždarą grupę. 

11. Įkeliant nuotrauką ar nuotraukų koliažą nurodoma: 

o Miestas, įstaigos pavadinimas,. 

o Vaiko vardas, pavardė, amžius. 

o Pedagogo vardas, pavardė, el. paštas. 

12. Vaikų veidų nuotraukose turi nesimatyti. 

13. Projekto parodos darbus kelti iki 2023 m. vasario 27 d. į uždarą Facebook grupę ,,STEAM 

projektas Žaliuojanti Lietuva“. 

14. Apie parodą bus skelbiama uždaroje Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“ ir organizatoriaus 

tinklapyje www.saulegraza.net. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Konkurso organizatorius įsipareigoja neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės 

kontaktinės informacijos. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę keisti projekto taisykles, apie tai pranešant uždaroje Facebook 

grupėje ,,STEAM projektas Žaliuojanti Lietuva“ ir organizatoriaus tinklalapyje 

www.saulegraza.net.  

17. Projekto dalyviai, atsiųsdami savo darbelius ir įrašus, sutinka su šiuose nuostatuose išdėstytomis 

projekto taisyklėmis. 

18. Už dalyvių sutikimą viešinti nuotraukas, video viešoje internetinėje erdvėje atsako nuotraukų 

savininkas ir dalyvaujanti projekte įstaiga. 

19. Visi  projekto  dalyviai  bus  apdovanoti  organizatorių  padėkomis  ir  pažymomis. Jos bus 

siunčiamos  dalyviui  nurodytu elektroninio pašto adresu. 
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